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                                           PROTOKÓŁ Nr XXVIII 
                                z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
                                       w dniu 18 czerwca 2012 r. 
 
 
Sesja trwała od godz. 10.00 – 14.00 
 
Porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica 
za 2011 r. 

     w tym: 
     -  odczytanie uchwały Nr Ra.125.2012 Składu Orzekającego RIO w  
        Warszawie z dnia 4.04.2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez  
       Burmistrza Gminy i Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i  
       Miasta  za 2011 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy. 
     - odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r. w   
        sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 
     - odczytanie opinii RIO do przedłożonej uchwały Komisji Rewizyjnej z   
       dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta  

Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w  
     Mogielnicy Nr XXV/132/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie udzielenia  
      pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ewidencji dróg gminnych 

oraz obiektów mostowych dla Gminy i Miasta Mogielnica. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentu sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w 
gminie Mogielnica. 

13.  Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
14. Sprawy mieszkańców 
15. Zakończenie obrad. 

   
Ad. Pkt. 1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 
 Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady XXVIII  Sesji Rady 
Miejskiej w Mogielnicy. Powitał zebranych Radnych, Burmistrza Gminy i 
Miasta Sławomira Chmielewskiego, Skarnika Gminy Annę Lewandowską, 
Dyrektora ZGKiM Henryka Maja, wszystkich obecnych sołtysów, 
Przewodniczących Zarządów Komitetów Osiedlowych oraz przybyłych 
mieszkańców gminy i miasta. 
 
Stwierdził prawomocność obrad, na sali  było 14 radnych, na ustawową 
liczbę 15. 
 
Ad.pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatur na 
sekretarza obrad. 
Zgłoszono kandydaturę p. Józefa Rybaka, który wyraził zgodę. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Głosowano   11 głosów  - za 
                       0 głosów  - przeciw 
                       2 głosy     - wstrzymujące 
 
Sekretarzem obrad wybrany został p. Józef Rybak. 
 
Ad.pkt. 3.  Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad poprosił radnych o zmianę do otrzymanego przez 
radnych porządku obrad – o wykreślenie w  pkt. 11 - podjęcia uchwały w 
sprawie zatwierdzenia ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych dla 
Gminy i Miasta Mogielnica, ponieważ nie ma jeszcze opinii Starostwa do tej 
uchwały, a prosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie: 
-upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania 
przebudowanego chodnika ul. Armii Krajowej w Mogielnicy. 
 
       Za taką zmianą        głosowano  13 głosów  - za /jednogłośnie/ 
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Ad.pkt. 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
 
Przewodniczący poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia do 
protokółów z poprzedniej Sesji, prosi więc o ich przyjęcie. 
 
Głosowano      10 głosów  - za 
                          0 głosów  - przeciw 
                          3 głosy wstrzymujące 
 
 
Ad.pkt. 5.   Informacja  Burmistrza z działań od ubiegłej Sesji. 
 
Burmistrz poinformował, że od ubiegłej Sesji zostały wydane  zarządzenia  
od nr 37-44 
 
Pytań i dyskusji nie było. 
 
 
Ad. Pkt. 6.  Sprawa  Absolutorium dla Burmistrza. 
 
Przewodniczący obrad poinformował wszystkich zebranych, że radni otrzymali i 
zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta za 2011 
rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Następnie odczytał : 
 
- uchwałę Nr Ra.125.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 
kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i 
Miasta Mogielnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Mogielnica za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy. 
 
- uchwałę Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 
29 maja 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 
 
- uchwałę Nr Ra.236.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 4 
czerwca 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. 
 
Przedstawione materiały poprzedzone zostały dyskusją wśród radnych. 
 
Radny  Krzysztof Wrzosek zwrócił się do Burmistrza i powiedział, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu jest nieprzejrzyste, że cyferki, które są 
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napisane z niczego nie wynikają, dlaczego faktury, które widział nic z nich nie 
wynika w szczegółach za co są płacone. 
Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z umową, jaką podpisuje z wykonawcą 
danej inwestycji otrzymuje fakturę, a do niej załączony jest szczegółowy 
kosztorys. To inspektor nadzoru w protokóle odbioru określa zakres wszystkich 
robót dla danej inwestycji, których  nie ma na fakturze. 
 
Radny Bogdan Sawicki odczytał oświadczenie od Klubu RADNYCH Samorząd 
dla Mieszkańców.  
 

Mogielnica, dnia 18 czerwca 2012 r.  
 
 

Rada Miejska w Mogielnicy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Mogielnicy informują, że będą przeciwni udzieleniu 
absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica między innymi z poniżej 
wymienionych powodów:  

1. Nierówne traktowanie mieszkańców wsi i miasta. Wieś została postawiona przed 
koniecznością finansowania dokumentacji wodociągów i kanalizacji, a jest to 
zadaniem własnym gminy. Mieszkańcy Mogielnicy nie finansowali podobnych 
inwestycji. Przykłady: wodociąg do Przewodniczącego Jarosława Zawalicha, remont 
wodociągu Szkolna – Przejazd.  

2. Dyrektor ZSO przekroczył budżet o 92 000 zł, mimo to nie został odwołany ze 
stanowiska, natomiast fakt naruszenia dyscypliny finansów publicznych został ukryty 
przez radnych popierających burmistrza.  

3. Z pkt. 2 wiąże się zła polityka kadrowa Burmistrza. Pomimo powszechnie znanych 
zarzutów w stosunku do trzech dyrektorów jednostek podległych burmistrzowi 
burmistrz nie odwołuje ich ze stanowisk ani nie zawiesza do czasu wyjaśnienia przez 
prokuratury zarzutów. Należy tu wspomnieć o bulwersujących opinię publiczną 
zmianach na stanowiskach w UGiM oraz jednostkach podległych burmistrzowi.  

4. Zła jakość tzw. „tłucznia” w 2011 roku.  

5. Cena tłucznia w tym roku jest wyjątkowo wysoka. Mamy dowody, że mieszkańcy 
kupując tłuczeń indywidualnie płacą około 2000 zł za zestaw, a gmina kupuje za 2500 
zł.  

6. Opieszałość i stronniczość w realizacji obowiązkowych zadań własnych gminy.  

7. Straż Miejska – niezadowolenie społeczne rośnie, a poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców maleje.  

8. Ukrywanie przed mieszkańcami i radnymi rzeczywistych kosztów utrzymania 
Kompleksu Sportowego. Mimo, że minął rok burmistrz nie przedstawia, jak 
obiecywał, szczegółowego rozliczenia finansowego Kompleksu. Jak wynika ze 
wstępnego porównania budżetu Szkoły Podstawowej za rok 2011 z budżetem za rok 
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2012 ukryto  
w nim koszty utrzymania Kompleksu rzędu 300 000 zł.  

9. Ewidentne zaniedbanie burmistrza podczas realizacji inwestycji kanału ściekowego 
Kozietuły Nowe – Mogielnica. Brak umowy z EMIG i ARED spowodował 
konieczność zaciągnięcia kredytu 1 700 000 zł oraz dodatkowymi wydatkami z kasy 
gminy. W sumie ponad dwa miliony. A inwestycja miała kosztować gminę ZERO 
złotych.  

 
Małgorzata Babska-Jakubczak …...………………………… 

Andrzej Dąbrowski   ……...……………………… 

Barbara Michalak   ……...……………………… 

Bogdan Sawicki    …...………………………… 

Ireneusz Stępień    …...………………………… 

Krzysztof Wrzosek   ……...……………………… 

 
 
Uwag nie wniesiono. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy za 2011 rok. 
 
Głosowano           8 głosów   - za 
                             6 głosów   - przeciw 
                             0 głosów   - wstrzymujące  
 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/151/2012 
 
 
Ad.pkt. 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. 
 
 Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2011. 
 
Uwag nie wniesiono 
 
Głosowano           8 głosów   - za 
                             6 głosów   - przeciw 
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                             0 głosów   - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/152/2012 
O głos poprosił Burmistrz Gminy i Miasta Sławomir Chmielewski. 
 
Podziękował za udzielenie absolutorium wszystkim tym radnym, którzy 
głosowali – za udzieleniem absolutorium. 
Powiedział, że gmina Mogielnica nie stoi w miejscu. Przez 12 lat urzędowania  
Ja jako Burmistrz, a Wy jako mieszkańcy na pewno widzicie zmiany. 
Możemy się szczególnie poszczycić  jako Gmina  w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Jesteśmy na 5 miejscu w pozyskiwaniu środków unijnych w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca na 325 gmin - w województwie mazowieckim, a 
na 41 miejscu w Polsce na ponad 2 tysiące gmin. Jest to efekt dobrej współpracy 
z Burmistrzem tych radnych , którzy rozumieją jak należy prowadzić zadania. 
Odnosząc się do oświadczenia Klubu Radnych Samorząd Dla Mieszkańców i do 
zarzutów którzy twierdzą, że Burmistrz łamie prawo, to gdybym to prawo łamał 
dawno nie byłbym Burmistrzem, bo są instytucje, które by mi to zabroniły Co 
do zarzutów oświadczenia pozwolicie, że nie odpowiem, pozostawię  bez 
komentarza. 
 
 
Ad.pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w    
                 Mogielnicy Nr XXV/132/2012  z dnia 23.03.2012 r. w sprawie  
                 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego. 
 
Uwag nie wniesiono. 
 
Głosowano           13 głosów  - za 
                                         0 głosów  - przeciw 
                                         1 głos       - wstrzymujący 

 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/148/2012 
 
 
Ad.pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  
                  na  2012 rok. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Burmistrz poinformował radnych, że Dyrektor PSP p. Witold Ścisłowski złożył 
pismo, iż zachodzi potrzeba przykrycia basenu na kompleksie sportowym folią 
solaryczną uzasadniając zanieczyszczenie wody przez przylatujące kaczki oraz 
zaoszczędzeniem strat ciepła  przez grzejące wodę  solary w okresach nocnych. 
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Sprawa ta  była opiniowana pozytywnie  na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Budżetu i Rolnictwa. Koszt 5 rolek zwijających  313 m2 folii solarycznej to 
kwota 22 386,00 zł. 
Burmistrz powiedział, że dziś otrzymał pismo z Komisariatu Policji  w 
Mogielnicy, informujące, że w czasie ostatniej  ulewy  wiatr uszkodził dach i 
zachodzi pilna potrzeba jego remontu. Oferta remontu przedłożona na ręce 
Burmistrza wynosi 2.300 zł. netto 1850 zł. 
 
Sołtys wsi Stamirowice Krzysztof Michalak zgłosił potrzebę przeznaczenia 
2000 zł. na dokończenie placu zabaw we wsi Stamirowice. Za przeznaczenie 
środków finansowych i wykonanie prac do chwili obecnej podziękował. 
 
Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie. 
 
Za zakupem foli solarycznej do przykrycia basenu na kompleksie sportowym  
 
Głosowano                   8 głosów  - za 
                                      0 głosów – przeciw 
                                      6 głosów – wstrzymujących 
 
Za przeznaczeniem środków na naprawę dachu na budynku Policji 
 
Głosowano                    13 głosów  - za 
                                        0 głosów  - przeciw 
                                        1 głos       - wstrzymujący 
 
  Za przeznaczeniem środków na dokończenie placu zabaw we wsi Stamirowice 
 
Głosowano                     14 głosów  - za /jednogłośnie/ 
 
Innych uwag i wniosków nie wniesiono 
  Za uchwałą wraz ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 r.  
 
   Głosowano                10 głosów  - za 
                                       0 głosów  - przeciw 
                                       3 głosy     - wstrzymujące 
 
                                       1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
 
Ad.pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie   
                   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica  
                    na lata 2012-2025.  
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Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Uwag nie wniesiono. 
 
Głosowano   11 głosów  - za 
                                          0 głosów   - przeciw 
      3 głosy     - wstrzymujące 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/150/2012 
 
 
Ad.pkt. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i  
                     Miasta do przekazania przebudowanego chodnika ul. Armii  
                     Krajowej w Mogielnicy. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Uchwała została wprowadzona 
do porządku obrad. 
 
Uwag nie wniesiono. 
 
Głosowano    14 głosów  - za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/153/2012 
 
Ad.pkt.12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
                    zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Tomczyce 
                    i Ulaski Gostomskie w Gminie Mogielnica. 
 
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że nie otrzymali treści uchwały, 
ponieważ jest ona w formie książki 28 stron. Prosił Biuro Rady o napisanie 
karteczki informującej, że uchwała jest do wglądu w Biurze Rady. Mimo to 7 
radnych /połowa/ była za odczytaniem ważniejszych paragrafów uchwały. 
Komisja Gospodarki Budżetu i Rolnictwa analizowała uchwałę na posiedzeniu 
Komisji. 
Ponadto Burmistrz udzielił dodatkowych informacji. Powiedział, że zgodnie z 
przepisami  Gmina może zatwierdzać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Dla Ulasek Gostomskich i Tomczyc plan ten był analizowany 
4-5 lat temu. Był on wstrzymany, ponieważ nieuregulowana była kwestia 
zabudowy. Po wniesieniu zmian staje ponownie do zatwierdzenia. Proces 
uzgodnienia jest długotrwały. Wysyłany jest  do 19 instytucji, ogłoszony w 
gazecie, wyłożony do wglądu dla mieszkańców i dopiero idzie na Sesję do 
przegłosowania. Następnie do Wojewody do zaopiniowania, po czy po miesiącu 
do publikacji i po 14 dniach wchodzi w życie. 
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Radny Krzysztof Wrzosek zapytał - jakie są wady i zalety tego planu, czy wiąże 
się to z pewnymi ograniczeniami. 
 
Burmistrz odpowiedział –  nie prowadzi do żadnych wysiedleń, nie będą 
budowane żadne wiatraki. Plan skraca czas oczekiwania uzyskania  pozwolenia 
na budowę. Jedynie, jeśli uznać można to za wadę to plan ma  ograniczony czas 
jego trwania ważności – na około 15-20 lat 
Innych pytań nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania. 
 
Głosowano                         11 głosów  - za 
           0 głosów  - przeciw 
        3 głosy     - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXVIII/154/2012 
 
 
Ad.pkt. 13.  Sprawy bieżące, interpelacje radnych.  
 
Przewodniczący obrad powiedział, że pismem Wojewody Mazowieckiego 
poinformowani zostaliśmy o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej w 
Mogielnicy Nr XXVI/142/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia 
statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”. 
Burmistrz powiedział, że pomysłodawca statutu związku międzygminnego 
poprawi go zgodnie z wytycznymi Wojewody i ponownie prześle gminom do 
przegłosowania. 
      X  x  x 
 
Radny Grzegorz Michalski  korzystając z obecności Dyrektora ZGKiM 
p.Henryka Maja zgłosił potrzebę oznakowania w mieście wjazdu przy ul. 
Dziarnowskiej w kierunku oczyszczalni ścieków. Przyjeżdżają osoby z innego 
terenu i nie wiedzą w którym  kierunku jechać na oczyszczalnię. 
 
      X  x  x 
 
Radny p. Andrzej Dąbrowski zapytał Burmistrza – ile czeka się na pismo, które 
złożył do Urzędu w sprawie remontu drogi we wsi Dziunin. 
Burmistrz odpowiedział, że pismo to podpisane przez wszystkich radnych 
wysłał do Starosty zaraz po otrzymaniu i czeka na odpowiedź, jak tylko 
otrzymam od Starosty  dostanie p. odpowiedź. 
 
             X  x  x   
 
Radny Bogdan Sawicki odczytał i złożył kolejne oświadczenie: 
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       Mogielnica, dnia 18 czerwca 2012 r.  

 

Rada Miejska w Mogielnicy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że w dniu 13 czerwca 2012 roku otrzymałem od dyrektora ZSO  
w Mogielnicy pana Sańprucha pismo, że z dniem 30 września 2012 roku zostanę 
zwolniony  
z pracy.  

Pragnę poinformować szanowną Radę, że pracę w ZSO rozpocząłem 1 września 1992 
roku (niedługo minie 20 lat) na stanowisku nauczyciela fizyki w Liceum rezygnując z 
pracy  
w Polskiej Akademii Nauk na prośbę dyrektora Szczepańskiego i obecnego burmistrza. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom szkoły ukończyłem Kurs Kwalifikacyjny 
Pedagogiczny z matematyki oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  
z informatyki. Od 1 lipca 1999 roku jestem zatrudniony w ZSO w Mogielnicy na 
podstawie mianowania. (dla niewtajemniczonych: taka forma zatrudnienia charakteryzuje 
się bardzo dużą trwałością, a zwolnienie dopuszczalne jest jedynie w szczególnych, 
wymienionych  
w przepisach sytuacjach).  

W latach 2004 – 2010 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora tejże szkoły.  

Moje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze były wielokrotnie nagradzane przez 
kolejnych dyrektorów szkoły i samego burmistrza.  

W świetle obowiązującego prawa, na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.  
„w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …” posiadam 
niepodważalne kwalifikacje: 

• do nauczania informatyki  

• do nauczania matematyki w gimnazjum,  

• do nauczania fizyki na mocy zbliżenia dokonanego przez Dyrektora ZSO w 
Mogielnicy z dnia 22 czerwca 1999 roku, który uznał moje kwalifikacje na 
podstawie pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.  

• Ukończyłem Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.  

W maju bieżącego roku dyrekcja ZSO podjęła dziwne działania zmierzające do 
wyrzucenia mnie z pracy:  

9 maja 2012 roku wręczono mi Zawiadomienie dotyczące propozycji zmniejszenia 
mojego zatrudnienia do 2/3 etatu, motywując powyższe brakiem kwalifikacji do 
nauczania fizyki i matematyki. (Tym bardziej dziwi przydzielenie mi przez Dyrektora 
nauczania fizyki w poprzednim i obecnym roku szkolnym.) To na podstawie czego uczę 
fizyki do chwili obecnej? 
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W dniu 10 maja 2012 roku ustnie poinformowałem Dyrektora o błędnym ustaleniu przez 
niego moich kwalifikacji.  

Po braku reakcji ze strony dyrektora w dniu 15 maja 2012 odpowiadając na 
Zawiadomienie złożyłem w sekretariacie pismo informujące o błędnym ustaleniu przez 
Dyrektora moich kwalifikacji oraz poprosiłem o ponowne zweryfikowanie mojego 
wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2012/2013.  

Na moje pismo nie uzyskałem odpowiedzi, natomiast w dniu 25 maja 2012 roku 
wręczono mi "Porozumienie zmieniające umowę o pracę" do 2/3 etatu, z rażącymi 
błędami prawnymi.  

W dniu 4 czerwca 2012 roku skierowałem do dyrektora Oświadczenie, w którym 
ponownie poinformowałem o moich kwalifikacjach oraz o tym, że jest wiele możliwości 
zatrudnienia mnie w pełnym wymiarze godzin zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
bez konieczności zwalniania kogokolwiek z pracy lub ograniczania zatrudnienia łącznie z 
zatrudnionymi emerytami, uczącymi przedmiotów, do których posiadam kwalifikacje i w 
związku z tym nie wyraziłem zgody na tak sformułowane Porozumienie z dnia 25 maja 
2012 roku.  

Moje wysiłki zmierzające do osiągnięcia ugody z dyrektorem szkoły zakończyły się 
tym, że w dniu 13 czerwca 2012 roku otrzymałem pismo, że z dniem 30 września 
2012 roku zostanę zwolniony z pracy.  

Jestem radnym Rady Miejskiej w Mogielnicy, osobą zaufania publicznego. W mojej 
ocenie powodem zwolnienia są zdarzenia związane z wykonywaniem przeze mnie 
mandatu radnego. Podjęta próba wyrzucenia mnie z pracy ma głębsze podłoże i jest 
kontynuacją rozmyślnej polityki kadrowej Burmistrza. (bulwersujące opinię publiczną 
zmiany na stanowiskach  
w UGiM oraz jednostkach podległych burmistrzowi). 

W roku 2011 między innymi za to, że ośmieliłem się wystąpić na Komisji Oświaty  
z zastrzeżeniami do arkusza organizacyjnego ZSO (dyrekcja szkoły „przydzieliła sobie” 
po około 1,8 etatu) zostałem pozbawiony funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych. W roku 2012 zastrzeżeń do arkusza było więcej.  

W ostatnim czasie docierały do mnie informacje od wyborców o popełnieniu przestępstwa 
przez dyrektora szkoły. Jako radny, członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia owianej tajemnicą sprawy czy faktycznie 
wobec dyrektora szkoły toczy się postępowanie z oskarżenia publicznego.  

Moja działalność społeczna w tym zakresie doprowadziła do ustalenia, że w dniu 30 
marca 2012 roku został skierowany do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia 
przeciwko Dariuszowi Sańpruchowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Mogielnicy oskarżonemu o przestępstwa z art. 178a§1kk, art. 242§1kk i inne (w sumie 
sześć).  

Burmistrz mimo toczącego się od grudnia 2011 roku postępowania przeciwko 
dyrektorowi ZSO o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz mimo monitów z 
Kuratorium Oświaty nie zawiesza go w obowiązkach dyrektora szkoły. Dyrektor drugiej 
szkoły w Mogielnicy, prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi na rzecz 
SPZOZ w Mogielnicy również jest pozostawiony na stanowisku dyrektora. Ponadto w 
SPZOZ prokuratura od dwóch lat prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w 
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rozliczeniach  
z NFZ. Kierownik SPZOZ również pozostaje na stanowisku.  

Moje działania zmierzające do ujawnienia opinii publicznej prawdy stały się główną 
przyczyną bezpodstawnego zwolnienia mnie z pracy.  

Apeluję do Rady Miejskiej oraz do Burmistrza, który jest bezpośrednim 
przełożonym dyrektora ZSO w Mogielnicy o powstrzymanie dyrektora przed 
kolejnymi próbami łamania przez niego prawa obowiązującego w Polsce.  

 

Radny Bogdan Sawicki  

Uwag nie wniesiono. 

  

Ad.pkt. 14.  Sprawy mieszkańców. 
 
Pani Alfreda Kośka – sołtys wsi Brzostowiec będąca na stażu na kompleksie 
sportowym przyniosła ze sobą i odczytała listy pochwalne z podziękowaniem 
dla Burmistrza, Radnych, pracowników, Dyrektora szkoły i wszystkich, którzy 
przyczynili się do budowy tak pięknego kompleksu sportowego. Listy te 
napisały osoby, które korzystają z kompleksu sportowego. Zwykle są to osoby, 
które znały Mogielnicę z dawnych lat, a dziś są dumni, że możemy poszczycić 
się tak pięknym obiektem. 
 
 
     X  x  x 
 
Sołtys wsi Ślepowola p. Jan Dudek na każdej sesji w sprawach mieszkańców 
interweniuje o budowę dróg w swoim sołectwie. Są to drogi gminne, na które 
zgłosił 12  zestawów tłucznia.  Oburzony, że dostał tylko 1 zestaw - wysypać za 
pałacem. 
Do remontu drogi do p. Grochala Komisja Gospodarki Budżetu i Rolnictwa  
wskazała ZGKiM w Mogielnicy. 
 
     X  x  x 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa p. Grzegorz 
Michalski poinformował sołtysów, że w dniach 16 i 17 maja br. członkowie 
Komisji zrobili objazd gminnych dróg tłuczniowych i wspólnie zaopiniowali, na 
które drogi i ile zestawów tłucznia należy przyznać na dane sołectwo.Dla 
zainteresowanych - powiedział przewodniczący Komisji – sporządzony wykaz 
dróg tłuczniowych znajduje się w Biurze Rady. Można zawsze przyjść i 
poprosić o ksero. 
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     X  x  x 
 
Sołtysi z sali rzucali hasła - p. Burmistrzu po ostatniej ulewie zalało nam rowy, 
prośba o pomoc w sfinansowaniu udrożnienia rowów. Sołtysi twierdzą, że wiele 
pól i dróg zalało. 
Burmistrz odpowiedział, że utrzymanie rowów nie jest w gestii Burmistrza. 
Czyszczenie rowów należy do spółek wodnych. Jeśli nie należy do spółki 
wodnej to należy jego utrzymanie do właściciela. Jest to oznaczone na mapie.  
     X  x  x 
 
W gminie ogłoszony został konkurs dla mieszkańców sołectw na włączenie się 
mieszkańców do budowy wodociągu. Konkretnie chodzi o cząstkowe wsparcie 
finansowe mieszkańców w realizację projektu wodociągu. Taka inicjatywa 
powstała we wsi Dylew, poinformował o tym sołtys wsi Dylew p. Zygmunt 
Jakubczak i odczytał pismo od Rady Sołeckiej oraz mieszkańców. 
Chodził po domach i pytał wszystkich mieszkańców, czy są chętni  wspomóc 
finansowo budowę wodociągu. Okazało się, że chętni są i wkrótce będzie 
zbiórka środków od mieszkańców na sfinansowanie projektu. 
Powstał Komitet Budowy Wodociągu. 
 Budowę wodociągu będzie kontynuowała  gmina z udziałem środków unijnych. 
 
Radna Małgorzata Babska-Jakubczak nawiązując do wypowiedzi sołtysa wsi 
Dylew w sprawie budowy wodociągu powiedziała, że większość wsi z terenu 
gminy Mogielnica do chwili obecnej miała wybudowany z budżetu gminy. We 
wsi Dylew jest wyjątkowa sytuacja. Od początku kadencji p. Burmistrza na 
wszystkich zebraniach z udziałem p. Burmistrza mieliśmy obiecywane , że  
wodociąg będzie. 
Burmistrz pochwalił  działania sołtysa wsi Dylew p.Zygmunta Jakubczaka.  
zwracając się do Radnej tego terenu Małgorzaty Babskiej-Jakubczak, która tylko 
potrafi wymagać i narzekać sama w tym kierunku nic nie robiąc. 
Burmistrz powiedział, że nie rozumie p. swojej funkcji, jaką jest uchwalenie 
budżetu gminy. Skoro jest p. drugą kadencję radną to co p. zrobiła, że do tej 
pory przy pomocy mieszkańców i radnych gminy nie  uchwaliła tego, aby zrobić 
tam dokumentację na wodociąg. Pani nic nie zrobiła, aby podjąć taką inicjatywę 
jaką zrobił p. sołtys. 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak oburzona wypowiedzią Burmistrza 
powiedziała – p. Burmistrzu nie po raz pierwszy mnie pan obraża, a to że mnie 
p. Burmistrz obraża to dobrze wiem,  jestem już do tego przyzwyczajona. 
Staram się p. nie obrażać, a mam wiele zarzutów związanych z p. działalnością. 
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Pozytywy chwalę bo jestem osobą obiektywną. Pan dobrze wie, że od samego 
początku nie zgadzałam się z p. decyzjami i jako jedyna w ubiegłej kadencji 
byłam przeciwna budowy kompleksu sportowego. 
W ubiegłej kadencji kilkakrotnie na sesjach poruszałam problem braku 
wodociągu we wsi Dylew i nie tylko, bo wodociąg, kanalizacja i budowa dróg 
jest dla mnie priorytetem. A to , że nasze priorytety są inne niż p. radnych to nie 
znaczy, że są złe. Panie Burmistrzu jak miałam przekonać większość radnych, 
kiedy p. przed zaprzysiężeniem Rady spotkał się ze swoimi radnymi i 
powiedział – kto jest za mną będzie miał wszystko. Pan ma większość i nie 
jestem w stanie przekonać 9 radnych. A nie zawsze większość ma rację. 
 
 
          X  x  x 
 
Przewodnicząca Komitetu Osiedlowego p. Jolanta Radzimińska przy obecności 
na sesji Dyrektora ZGKiM p. Henryka Maja zgłosiła, że zachodzi potrzeba 
postawienia słupków zaporowych między Top Market, a przejściem w kierunku 
małego mostku. Po sesji Burmistrz, znający wcześniej problem pójdzie z 
Dyrektorem i uzgodni miejsce. Słupy miały uniemożliwi ć  wjazd samochodów 
wyjeżdżających z Top Market na chodnik wzdłuż mostku, którym idą dzieci 
idące lub wracające ze szkoły, co zagrażałoby ich bezpieczeństwu. 
 
                                                     x  x  x 
 
Radny Ireneusz Stępień poruszył sprawę remontu drogi i sypania tłuczniem we 
wsi Kozietuły Nowe w 3 fragmentach drogi. Zapytał również o możliwość 
wykonania wodociągu we wsi Kozietuły, którego próby budowy były 
rozpoczęte 7 lat temu jak powiedział radny. 
 
Burmistrz odpowiedział, że wodociąg we wsi Kozietuły dawno byłby 
zakończony, gdyby była jednomyślna zgoda wszystkich mieszkańców. W 
momencie składania podpisów pod wyrażeniem zgody na przejście linii 
wodociągowej, ktoś z mieszkańców nie podpisał się, nie chciał, aby przez jego 
działkę szła linia. W takim przypadku inicjatywa budowy wodociągu upadła. 
Tamta dokumentacja już się zdezaktualizowała i bez zgody wszystkich 
mieszkańców nie mogę złożyć wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę 
wodociągu. 
 
       X  x  x 
 
Przybyły na sesję sołtys wsi Stamirowice Krzysztof Michalak powiedział o 
nieprzyjemnej atmosferze, jaka panuje między radnymi. Poprosił radnych o 
zachowanie taktu i kultury. Nie jest częstym bywalcem na sesjach, ale to co dziś 
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słyszy nie jest miłe. Zwrócił się do radnych opozycji i powiedział, że w 
demokracji to jest tak, że zawsze decyduje większość i czy podoba nam się to 
czy nie, powinniśmy wolę większości uszanować. 
 
W odpowiedzi na słowa sołtysa wsi Stamirowice p. Krzysztofa Michalaka 
Radny Ireneusz Stępień zgłosił wniosek formalny i powiedział  - 
„ ze słów p. sołtysa trochę wyłapałem i zapamiętałem i muszę mu przyznać 
rację, bo nie tylko on to mówi, ale dużo ludzi w mieście i na wsi. Proszę 
Państwa. Ta Rada marnuje czas i szkoda 2 następnych lat. Proponuję na 
najbliższą sesję przygotować projekt uchwały o samorozwiązaniu Rady, choć 
nie sądzę, żeby uzyskała większość taka uchwała. Jeżeli nie uzyska ta uchwała 
większości, zapraszam Państwa do podjęcia inicjatywy w celu referendum i ja 
oświadczam, podpiszę się jak będziecie oczywiście chcieli  jako pierwszy na tej 
liście, żeby referendum było.” 
 
Radny Krzysztof Wrzosek powiedział – „przegłosujemy to, wniosek trzeba 
przegłosować”. 
 
Przewodniczący obrad powiedział - „ ja przepraszam kiedyś na Sesji Rady 
bardzo szybko p. Ireneusz Stępień, który był przewodniczącym zaproponował 
nam, żebyśmy wprowadzili coś takiego jak „persona non grata” dla Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Co to nam dało? De facto praktycznie nic. 
Satysfakcję - odpowiedział – Ireneusz Stępień. 
Jarosław Zawalich –zrobiliśmy coś takiego, że staliśmy się jedną z 3 gmin, które 
wprowadziły „persona non grata” dla Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Ireneusz Stępień – a co to ma do rzeczy? 
Jarosław Zawalich – szybkie decyzje nie są dobrymi decyzjami. 
Ireneusz Stępień – ta decyzja dojrzewa już jakiś czas. 
Krzysztof Wrzosek – ona już dojrzała. 
 
 
Do przedstawionej  polemiki między radnymi uwag nie wniesiono. 
Wniosku formalnego Przewodniczący Rady Jarosław Zawalich nie poddał pod 
głosowanie.  
 
Do słów Radnego Ireneusza Stępnia odniósł się sołtys wsi Stamirowice 
Krzysztof Michalak. Powiedział, że źle Radny zrozumiał wypowiedź sołtysa. 
Nie chodziło mu o rozwiązanie Rady, jedynie o dobrą współpracę między 
radnymi, o wspólne porozumienie. Zaproponował spotkanie integracyjne celem 
porozmawiania, wyciągnięcia wniosków i pogodzenia się między sobą. 
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Ad.pkt. 15.  Zakończenie obrad. 
 
Z uwagi, że porządek   XXVIII Sesji został wyczerpany Przewodniczący ogłosił 
zakończenie obrad.  
 
 
 
Protokółowała              Sekretarz obrad         Przewodniczący Rady Miejskiej 
        w Mogielnicy 
H. Dobrzyńska               Józef Rybak                        
                         Jarosław Zawalich 


